
 

 

 

Către șefii de centre/complexe de servicii 

Ref. la „Douăzeci de ani de protecția copilului la Brașov“ 

 

2017 înseamnă, pentru DGASPC Brașov, marcarea a 20 de ani de activitate 

instituțională în domeniul protecției copilului. 20 de ani în care a evoluat și involuat în același 

timp. 20 de ani în care au fost făcute lucruri bune și foarte bune, dar și lucruri greșite. Și, nu 

în ultimul rând, 20 de ani în care legislația din domeniu s-a schimbat fundamental -  de la 

mare la mic și de la centru spre margini. 

Pentru a marca acești 20 de ani, în perioada 20 noiembrie 2017 (Ziua Internațională 

a Drepturilor Copilului) – 5 decembrie 2017 (Ziua Internațională a Voluntariatului) va 

avea loc o suită de manifestări care să arate importanța acordată, la nivelul județului Brașov, 

segmentului Protecției Copilului. 

Manifestările vor începe cu un eveniment de promovare a serviciilor oferite de 

DGASPC Brașov (plasamente familiale, adopție, asistență maternală, asistent personal 

profesionist, consiliere în situație de violență în familie, abuz, activități de voluntariat) și de 

CSR Cristian, CZ Rază de Lumină Brașov și CS Brădet (prin Centrul de recuperare) la 

Coresi Shopping Resort în data 20 noiembrie 2017.  

Tot pe 20 noiembrie 2017, și tot la Coresi Shopping Resort, va fi amenajată și o mică 

expoziție cu picturi și desene realizate de beneficiarii serviciilor sociale din cadrul DGASPC Brașov 

(ca de ex. A. Stan de la CS Hărman), care ulterior, în perioada 21 – 24 noiembrie 2017, vor fi 

expuse în holul Consiliului Județean Brașov, iar între 27 noiembrie 2017 și 5 decembrie 2017 în holul 

DGASPC Brașov.   

În perioada 20 – 29 noiembrie 2017, cei 20 de ani de protecție a copilului vor fi 

sărbătoriți în fiecare centru/complex de servicii din subordinea DGASPC Brașov prin 

acțiuni/manifestări care să implice și comunitatea (acțiuni comune cu școala – sportive, 

culturale, educative etc -, cu biserica, acțiuni de ecologizare, vizite ale copiilor din centrele 

noastre la cămine de bătrâni etc).  



Suita de manifestări dedicate împlinirii a 20 de ani de activitate instituțională în 

domeniul protecției copilului se va încheia în data de 5 decembrie 2017, la Centrul Cultural 

Reduta, cu un spectacol oferit de copiii din centrele de plasament și cu lansarea monografiei 

„20 de ani de Protecția Copilului la Brașov“.  

Pentru spectacol, fiecare centru/complex de servicii va avea de pregătit un mic 

moment artistic (dans, interpretare, teatru etc) de 10 minute. Până la ședința cu șefii de 

centre de la sfârșitul acestei luni, fiecare șef de centru/complex de servicii va trebui să 

comunice în scris, Serviciului Relații cu Publicul, în ce va consta momentul artistic ce 

urmează a fi prezentat pe scena de la Reduta, și câți copii vor participa la realizarea acestuia. 
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